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NOTA PRÉVIA 
 
O Relatório que se apresenta, relativo ao ano de 2008/2009, enquadra-se nos requisitos definidos no artigo 66º-A do Decreto-Lei n.º 

107/2008, de 25 de Junho, e refere-se ao Curso de Licenciatura em Enfermagem adequado a Bolonha, que foi registada na DGES, 

conforme Despacho n.º 6317/2008, publicado no Diário da República, 2ª série, nº 46, de 5/03/2008. 

 

Tratando-se do primeiro ano em que é feita a apresentação e análise de dados para verificar o nível de aplicação do Processo de 

Bolonha e não havendo, por consequência, dados históricos, apenas se apresentam os dados, procedendo-se à sua análise sempre 

que se considere adequado e pertinente.  
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I – PLANO DE ESTUDOS 
 
     1 – ESTRUTURA CURRICULAR 
 

1º. Ano 

Unidades curriculares Tipo 

Tempo de trabalho (horas) 

ECTS CONTACTO 
TOTAL 

TOTAL T TP PL TC EC E O 

Fundamentos de Enfermagem Anual 228 77 24 119 0 0 0 8 432 16 

Saúde - Indivíduo, Família e Comunidade Anual 135 30 14 52 29 0 0 10 243 9 

Anatomia e Fisiologia Anual 115 51 58 0 0 0 0 6 257 9.5 

Bioquímica e Biofísica Anual 61 30 31 0 0 0 0 0 136 5 

Psicologia I Anual 61 0 61 0 0 0 0 0 136 5 

Sociologia I 1º Semestre 24 11 9 0 0 0 0 4 68 2.5 

Epidemiologia 1º Semestre 24 22 0 0 0 0 0 2 54 2 

Bacteriologia, Parasitologia e Virulogia 1º Semestre 43 30 8 0 0 0 0 5 95 3.5 

Farmacologia 2º Semestre 24 8 14 0 0 0 0 2 54 2 

Nutrição e Alimentação Racional 2º Semestre 24 16 0 6 0 0 0 2 54 2 

Ética, Deontologia, Aspectos Jurídicos da Profissão I 2º Semestre 24 12 12 0 0 0 0 0 54 2 

Opção  2º Semestre 28 0 28 0 0 0 0 0 40 1.5 

TOTAL  791 287 259 177 29 0 0 39 1623 60 

 

2º. Ano 

Unidades curriculares Tipo 

Tempo de trabalho (horas) 

ECTS CONTACTO 
TOTAL 

TOTAL T TP PL TC EC E O 

Psicologia II Anual 36 0 36 0 0 0 0 0 67 2,5 

Enfermagem – Saúde do Adulto e Idoso I Anual 216 82 96 38 0 0 0 0 405 15 

Ética, Deontologia, Aspectos Jurídicos da Profissão II Anual 24 10 14 0 0 0 0 0 54 2 

Ensino Clínico – Enfermagem do Adulto e Idoso I Anual 224 0 0 0 0 224 0 0 324 12 

Enfermagem – Saúde do Adulto e Idoso II Anual 108 80 25 3 0 0 0 0 189 7 

Nutrição e Alimentação Dietética Anual 24 12 4 6 0 0 0 2 54 2 

Bio-Estatística Anual 26 0 26 0 0 0 0 0 54 2 

Investigação I Anual 24 14 10 0 0 0 0 0 54 2 

Sociologia II Anual 24 15 6 0 0 0 0 3 54 2 

Ensino Clínico – Enfermagem do Adulto e Idoso II Anual 224 0 0 0 0 224 0 0 324 12 

Opção Anual 28 0 28 0 0 0 0 0 41 1.5 

TOTAL  958 213 245 47 0 448 0 5 1820 60 
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3º. Ano 

Unidades curriculares Tipo 

Tempo de trabalho (horas) 

ECTS CONTACTO 
TOTAL 

TOTAL T TP PL TC EC E O 

Enfermagem de Saúde Reprodutiva 1º Semestre 55 44 11 0 0 0 0 0 95 3.5 

Enfermagem de Saúde Infantil e Adolescência 1º Semestre 56 40 9 5 0 0 0 2 95 3.5 

Psicopatologia da Criança e Adolescente 1º Semestre 24 12 12 0 0 0 0 0 54 2 

Investigação II 1º Semestre 36 18 0 18 0 0 0 0 54 2 

Gestão e Organização Profissional 1º Semestre 36 17 16 0 0 0 0 3 68 2,5 

Psicosociologia das Organizações 1º Semestre  24 7 16 0 0 0 0 1 54 2 

Formação e Desenvolvimento Profissional 1º Semestre 36 25 9 0 0 0 0 2 68 2,5 

Enfermagem – Saúde Mental 1º Semestre 54 22 32 0 0 0 0 0 95 3.5 

Enfermagem – Urgência e Emergência 1º Semestre 55 15 28 12 0 0 0 0 95 3.5 

Ensino Clínico – Saúde Materna e Obstétrica Anual 192 0 0 0 0 192 0 0 257 9,5 

Ensino Clínico – Saúde Infantil e Pediatria Anual 192 0 0 0 0 192 0 0 257 9,5 

Ensino Clínico – Saúde Mental e Psiquiatria Anual 180 0 0 0 0 180 0 0 216 8 

Ensino Clínico – Ortotraumatologia Anual 180 0 0 0 0 180 0 0 216 8 

TOTAL  1120 200 133 35 0 744 0 8 1624 60 

 

 

 

4º. Ano 

Unidades curriculares Tipo 

Tempo de trabalho (horas) 

ECTS CONTACTO 
TOTAL 

TOTAL T TP PL TC EC E O 

Prática de Investigação Anual 47 25 22 0 0 0 0 0 108 4 

Estágio de Enfermagem em Saúde Comunitária Anual 348 0 0 0 0 0 348 0 540 20 

Estágio de Enfermagem Hospitalar Anual 348 0 0 0 0 0 348 0 540 20 

Estágio de Gestão Anual 142 0 0 0 0 0 142 0 216 8 

Estágio de Formação e Desenvolvimento Profissional Anual 101 0 0 0 0 0 101 0 216 8 

TOTAL  986 25 22 0 0 0 939 0 1620 60 
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Resumo 
 

COMPONENTES DE TRABALHO Nº. DE HORAS % 

   

Horas presenciais 3855 57% 

Horas não presenciais 2832 43% 

TOTAL 6687 100% 

   

TRABALHO PRESENCIAL   

Horas teóricas e teórico-práticas 1384 36% 

Horas práticas 259 7% 

Trabalho de campo 29 0.7% 

Ensinos clínicos e estágios 2131 55% 

Outros 52 1.3% 

TOTAL 3855 100% 

 

As horas práticas (1º, 2º e 3º anos) realizaram-se, umas em laboratório, outras em contexto da prática de cuidados de saúde pri-

mários e unidades de cuidados continuados. 

Os ensinos clínicos (2º e 3º. Anos) e estágios (4º. Ano) realizaram-se em unidades de cuidados da saúde primários e em unida-

des de cuidados diferenciados, ao nível das várias especialidades.  

Os desenvolvimentos curriculares relacionados com a Investigação foram feitos soba a forma de projectos: 4 projectos em torno 

do perfil de saúde do concelho de Viana, sob a forma de um inquérito municipal, desenvolvido pelo Observatório da Cidade Sau-

dável no qual participa a Escola como parceira, e outros projectos sobre emigrações e saúde, crenças em saúde, educação para 

a sexualidade, sofrimento e saúde, educação para a saúde e sentido de coerência e amamentação.  

Pretendeu-se que as competências a desenvolver ao longo do curso1 através das diversas estratégias de formação e resultantes 

da conjugação das várias unidades curriculares que compõem o plano de estudos conduzissem às competências do enfermeiro 

de cuidados gerais definidas pela Ordem dos Enfermeiros.  

 

 

2 – COMPETÊNCIAS 

 2.1 – Competências genéricas 

1. Capacidade de análise e síntese 

2. Capacidade para aplicar o conhecimento na prática 

3. Planeamento e gestão do tempo 

4. Conhecimento básico no campo de estudo 

5. Fundamenta os conhecimentos básicos da profissão na prática 

6. Comunicação oral e escrita na língua de origem 

7. Conhecimento duma segunda língua 

8. Habilidades fundamentais em cálculo 

9. Habilidades para pesquisar 

10. Capacidade para aprender 

11. Capacidade para gerir a informação (habilidade para procurar e analisar informação de diferentes fontes) 

12. Capacidade critica e auto-critica 

13. Capacidade para se adaptar a novas situações 

14. Capacidade para gerar novas ideias (criatividade) 

                                                           
1 - Conforme as competências definidas pelo Projecto Tuning, para a área de Enfermagem 
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15. Capacidade para resolver problemas 

16. Tomada de decisão 

17. Trabalho em equipa 

18. Habilidades interpessoais 

19. Liderança 

20. Capacidade para trabalhar em equipa interdisciplinar 

21. Habilidade para comunicar com leigos (no terreno) 

22. Apreciação da diversidade e multiculturalidade 

23. Capacidade para trabalhar em contexto internacional 

24. Compreensão da cultura e costumes de outros países 

25. Habilidade para trabalhar autonomamente 

26. Desenhar e gerir projectos 

27. Iniciativa e espírito empresarial 

28. Compromisso ético 

29. Interesse pela qualidade 

30. Vontade de ser bem sucedido 

 

2.2 - Competências específicas para a Enfermagem 

2.1.1 - Competências associadas aos valores da profissão e ao papel do enfermeiro 

1. Habilidade para praticar no contexto profissional, ético, de acordo com as normas e código legal, reco-
nhecendo e respondendo face aos dilemas morais/éticos e acontecimentos da pratica quotidiana.  

2. Habilidade para exercer de forma holística, tolerante, sem julgamentos, de forma cuidativa e com sensibi-
lidade, assegurando que os direitos, crenças e desejos dos diferentes indivíduos e grupos não fiquem 
comprometidos.  

3. Habilidade para educar, facilitar e encorajar para a saúde, bem-estar e conforto das populações, comuni-
dades, grupos e indivíduos cujas vidas estejam ameaçadas pela doença, distress, incapacidade ou mor-
te.  

4. Consciência dos papéis, responsabilidades e diferentes funções do enfermeiro  

5. Habilidade para ajustar o seu papel de forma a responder eficazmente às necessidades da popula-
ção/indivíduos. Quando necessário e apropriado, é capaz de desafiar o sistema para dar resposta às 
necessidades da população/indivíduos.  

6. Habilidade para aceitar a responsabilidade pelo seu próprio desenvolvimento e aprendizagem profissio-
nal, usando a avaliação como uma forma de reflectir e melhorar o seu desempenho; realça qualidades de 
entrega ao serviço.  

 
2.1.2 - Competências associadas à prática dos cuidados e à tomada de decisão clínica 

 

1. Capacidade para fazer avaliações compreensíveis e sistémicas usando as ferramentas/metodologias 
apropriadas ao doente/cliente e tendo em conta factores relevantes do ponto de vista físico, social, cultu-
ral, psicológico, espiritual e do ambiente.  

2. Capacidade para reconhecer e interpretar sinais de normalidade ou de alterações da saúde, distress ou 
incapacidade das pessoas (avaliação/diagnóstico)  

3. Capacidade para responder às necessidades do doente/cliente planificando, executando e avaliando 
programas apropriados e individualizados, em parceria com o paciente/cliente, seus cuidadores infor-
mais, famílias e outros trabalhadores sociais da saúde.  

4. Capacidade para questionar de forma critica, avaliar, interpretar e sintetizar a informação e fontes de 
dados de forma a facilitar as escolhas do doente.  
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5. Capacidade para fazer julgamentos clínicos que assegurem os padrões de qualidade e uma prática 
baseada na evidência.  

 

2.1.3 - Competências para fazer uso apropriado dos níveis de intervenção/actividades em enfermagem  

           de forma a providenciar os melhores cuidados  

1. Capacidade para assegurar a dignidade, a “advocacy” e a confidencialidade do doente/cliente, através 
das intervenções/actividades de enfermagem que promovam os melhores cuidados. 

2. Capacidade para praticar segundo os princípios da higiene e segurança no trabalho, incluindo o controle 
da infecção, procedimentos de emergência e primeiros socorros, através das intervenções/actividades de 
enfermagem que promovam os melhores cuidados.   

3. Capacidade para administrar de forma segura substâncias terapêuticas, através das interven-
ções/actividades de enfermagem que promovam os melhores cuidados.   

4. Capacidade para ter em conta cuidados emocionais, físicos e pessoais que incluam as necessidades de 
conforto, nutrição, higiene pessoal e a capacidade das pessoas para a manutenção das suas actividade 
de vida diária, através das intervenções/actividades de enfermagem que promovam os melhores cuida-
dos.   

5. Capacidade de responder às necessidades das pessoas com esperança de vida reduzida e experiências 
de saúde/doença tais como a dor, escolha de vida, revalidação, invalidez ou situação terminal, através 
das intervenções/actividades de enfermagem que promovam os melhores cuidados.   

6. Capacidade para informar, educar e supervisar os doentes/clientes e suas famílias, através das interven-
ções/actividades de enfermagem que promovam os melhores cuidados.  

 

2.1.4 - Conhecimento e competências cognitivas 

1. Conhecimentos e capacidade para aplicar as teorias de enfermagem e os princípios da prática de enfer-
magem  

2. Conhecimento e capacidade para aplicar as ciências naturais e da vida   

3. Conhecimento e capacidade para aplicar as ciências sociais, da saúde e do comportamento.  

4. Conhecimento e capacidade para aplicar a ética, o direito e as ciências humanas.   

5. Conhecimento e capacidade para aplicar as tecnologias da informática usadas nos cuidados de saúde   

6. Conhecimento e capacidade para aplicar as políticas de saúde definidas a nível internacional e nacional.  

7. Conhecimento e capacidade para aplicar as técnicas de resolução de problemas e tomada de decisão.  

8. Conhecimento e capacidade para aplicar princípios da pesquisa e investigação  

 

2.1.5 - Comunicação e competências interpessoais (incluindo as tecnologias da comunicação) 

1. Capacidade para comunicar de forma efectiva (incluindo o uso de tecnologias) com os doentes, famílias 
e grupos sociais incluindo aqueles que têm dificuldade de comunicação.  

2. Permite aos doentes e seus cuidadores exprimir os seus interesses e preocupações e responde apro-
priadamente do ponto de vista emocional, social, psicológico, espiritual e físico.  

3. Capacidade para representar apropriadamente as perspectivas dos seus doentes/clientes e actuar de 
forma a prevenir o abuso.  

4. Capacidade para usar de forma apropriada o aconselhamento em habilidades (comunicação técnica para 
promover o bem-estar do doente)  

5. Capacidade para identificar e gerir as mudanças de comportamento (comunicação técnica para promover 
o bem-estar do doente)  
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6. Capacidade para reconhecer a ansiedade, stress e depressão (comunicação técnica para promover o 
bem-estar do doente)  

7. Capacidade para dar suporte emocional e identificar as situações em que é necessário aconselhamento 
especializado ou outras intervenções (comunicação técnica para promover o bem-estar do doente)  

8. Capacidade para elaborar com rigor relatórios, registos e outros documentos que se refiram aos cuida-
dos, usando tecnologias apropriadas (comunicação técnica para promover o bem-estar do doente).  

 

2.1.6 - Competências de liderança, gestão e trabalho em equipa   

1. Capacidade para conseguir que o bem-estar do doente/cliente seja atingido através da combinação de 
recursos e acções de todos os membros da equipa de saúde/ social.  

2. Capacidade para liderar e coordenar uma equipa, delegar cuidados de forma apropriada.   

3. Capacidade para trabalhar e comunicar de forma colaborativa e efectiva com todo os funcionários dos 
serviços de apoio para dar prioridade e controlar eficazmente o tempo de acordo com os padrões de qua-
lidade.  

4. Capacidade para avaliar os riscos e promover activamente o bem-estar e segurança de toda a gente no 
ambiente de trabalho (incluindo-se ele próprio).   

5. Usa de forma crítica ferramentas para avaliar os cuidados de acordo com padrões de qualidade relevan-
tes.  

6. No contexto clínico, capacidade para educar, facilitar, supervisar e apoiar estudantes da área da saúde 
ou social.   

7. Consciência efectiva dos princípios de financiamento dos cuidados de saúde/sociais e recursos dos utili-
zadores.  
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II – CARACTERIZAÇÃO GERAL DA POPULAÇÃO ESTUDANTIL 
 
 
Após as várias fases de candidatura e concluído que foi o processo de admissão em Dezembro de 2008, o número de ingressos 

distribuído pelos 4 anos do curso é o seguinte:  

 

Ano do curso Nº. de ingressos 

1º. Ano 73 

2º. Ano 65 

3º. Ano 66 

4º. Ano 59 

TOTAL 263 

 

Do total destes alunos, 254 (96,5%) frequentaram o curso em regime normal e apenas 9 alunos (3,5%) frequentaram-no com o esta-

tuto de trabalhador-estudante. 
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III – NOVOS ALUNOS 
 
 
No quadro seguinte pode verificar-se o número de candidatos, distribuídos por sexo e por regimes de acesso. As fontes consultadas 

não disponibilizam dados para apresentar a distribuição dos candidatos por região 

 

 

 

TIPO DE REGIME DE ACESSO 

Nº. DE CANDIDATOS 

Masculino Feminino Total 

Concurso Nacional de acesso 35 275 310 

Mudança de curso 0 2 2 

Maiores de 23 anos 3 4 7 

Concurso especial (titulares de curso superior) 0 5 5 

TOTAIS 38 286 324 

 
 

 

 

 

 

Quanto ao número de candidatos por opção apenas existem dados referentes à 1ª fase, conforme o seguinte quadro: 

 

 

Opção Nº Candidatos 

1ª. Opção 47 

2ª. Opção 67 

3ª. Opção 64 

4ª. Opção 52 

5ª. Opção 45 

6ª. Opção 35 
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Apresentam-se, de seguida as taxas de ocupação por fases e restantes indicadores que servem para caracterizar a atractividade 

institucional e científica: 

 

 

 
Taxa de ocupação relativa - 1ª fase 

(nº colocados/nº vagas * 100) 
 

66/66*100= 100% 

 
Taxa de ocupação efectiva -1ª fase 

(nº colocados matriculados /nº vagas * 100) 
 

61/66*100= 92,42% 

 
Taxa de ocupação efectiva - 2ª fase 

(nº colocados matriculados /nº vagas * 100) 
 

2/5*100=40% 

 
Taxa de ocupação efectiva - 3ª fase 

(nº colocados matriculados /nº vagas * 100) 
 

3/3*100=100% 

 
Taxa de inscrição - 1ª, 2ª e 3ª fase 

(nºcolocados matriculados/nº colocados *100) 
 

66/66*100=100% 

 
Candidatos por vaga - 1ª fase 

(nº candidatos/vaga) 
 

310/66=4,69 

 
Candidatos em 1ª opção por vaga - 1ª fase)  

(nº de candidatos em 1ª opção/nº vagas) 
 

47/66=0,71 

 
Taxa de candidatos em 1ª opção - 1ª fase 

(nº de candidatos em 1ª opção/nº total de candidatos * 
100) 

 

47/310*100=15,16% 

 
Taxa de colocação - 1ª fase 

(nº de colocados/nº de candidatos*100) 
 

66/310*100= 21,29% 

 
Taxa de colocação em 1ª opção - 1ª fase 

(nº de colocados em 1ª opção/nº de candidatos*100) 
 

47/310*100= 15,16% 

 
Exigência de acesso 

Nota do primeiro colocado ou do último colocado no curso;  
∑ das notas dos últimos colocados em cada curso/nº total 

cursos 
 

 
Nota do primeiro colocado: 172,5 

 
 116,5/1= 116,5 
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Quanto ao número de admitidos (72), distribuem-se da seguinte forma pelos diferentes tipos de admissão: 
 

TIPO DE ADMISSÃO 

Nº. DE ADMITIDOS 

Masculino Feminino Total 

Concurso nacional de acesso 10 56 66 

Mudança de curso 0 2 2 

Maiores de 23 anos 2 1 3 

Concurso especial (titulares de curso superior) 0 1 1 

TOTAL   72 

 
 
A idade média doa alunos admitidos pelo concurso nacional de acesso foi de 19,7 anos; os alunos admitidos pelo regime de mudança 

de curso tinham 20 e 21 anos; quanto aos maiores de 23 anos, a idade média de idades foi de 36 anos; a aluna titular de curso supe-

rior tinha 26 anos. 
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IV – APROVEITAMENTO ESCOLAR 
 
Relativamente ao valor médio de inscrições dos alunos em unidades curriculares, por anos do curso, pode verificar-se no quadro 

seguinte que o valor médio se aproxima muito do número das unidades curriculares pelo que a evolução do aproveitamento é muito 

favorável. 

 

Ano Nº UC Nº alunos 
Total 

Inscrições 

Valor médio de 
inscrições 

1º Ano 12 74 881 11,9 

2º Ano 11 65 723 11,1 

3º Ano 13 66 854 12,9 

4º Ano 5 59 300 5,08 

 
 
O desempenho escolar pode ser avaliado através dos indicadores que abaixo se apresentam em termos das taxas de avaliação, 

taxas relativas e efectivas de aproveitamento escolar, classificação curricular média, taxa de reprovação, proporção de alunos repro-

vados no 1º. Ano e proporção de alunos com disciplinas atrasadas.  

Verifica-se que o número de alunos que não se sujeitou a avaliação é bastante reduzido (2,15%) e que, por outro lado, a taxa de 

aproveitamento curricular é quase total (98,76%). A classificação média curricular também se situa num nível bom (14,69 valores). 

Uma análise mais detalhada permitirá esclarecer quais são as unidades com classificações mais baixas e mais altas.  

A taxa de reprovação é bastante reduzida (3,42%). O número de alunos reprovados (9) e a proporção de alunos reprovados no 1º. 

ano (22,22%) faz prever que as reprovações se distribuem de forma uniforme ao longo dos quatro anos de duração do curso. O 

número de alunos com disciplinas em atraso, não sendo excessivo, merece ser objecto de análise, procurando saber se este numero 

se dilui por várias unidades curriculares ou se se apresenta concentrado.    

 

 
Taxa de avaliação curricular 

 
(nº de alunos inscritos avaliados/nº de alunos inscritos *100) 

 

2728/2672*100=97,95% 

 
Taxa relativa de aproveitamento curricular 

 
(nº de alunos inscritos avaliados com aproveitamento/nº de alunos inscritos avaliados 

*100) 
 

2639/2672*100=98,76% 

 
Taxa efectiva de aproveitamento curricular 

 
(nº de alunos inscritos avaliados com aproveitamento/nº de alunos inscritos * 100) 

 

2639/2728*100=96,73% 

 
Classificação curricular média 

 
∑ (classificação positiva contabilizada * nº de alunos com a classificação)/Total de 

alunos inscritos avaliados com aproveitamento 
 

38772,90/2639=14,69 

 
Taxa de Reprovação 

 
9/263*100=3,42% 



  

Relatório de concretização do Processo de Bolonha 

 

 15 

(nº de alunos reprovados/nº de alunos inscritos *100) 
 

 
Proporção de Alunos Reprovados no 1º Ano 

(nº de alunos repetentes no 1º ano/nº de alunos repetentes *100) 
 

2/9*100=22,22% 

 
Proporção de Alunos com disciplinas atrasadas 

 
(nº de alunos com disciplinas atrasadas/nº de alunos inscritos *100) 

 

25/263*100=9,51% 

 
 
 
 
Apresentam-se, de seguida, dois gráficos com a dispersão do rácio “avaliados/inscritos” e “aprovados/avaliados” onde se pode verifi-

car que, na grande maioria das unidades curriculares, o rácio é 1, isto é, todos os alunos inscritos foram avaliados havendo um núme-

ro baixo de alunos que não se submeteram a avaliação e, de modo semelhante, o número de aprovados em relação aos avaliados.   
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Legenda das Unidades curriculares: 

 
2 Fundamentos de Enfermagem 25 Ensino Clínico - Enfermagem do Adulto e Idoso II 

3 Saúde - Indivíduo, Família e Comunidade 26 Inglês 

4 Anatomia e Fisiologia 27 Expressão Corporal 

5 Bioquímica e Biofísica 28 Informática 

6 Psicologia I 29 Enfermagem de Saúde Reprodutiva 

7 Sociologia I 30 Enfermagem de Saúde Infantil e Adolescência 

8 Epidemiologia 31 Psicopatologia da Criança e Adolescente 

9 Bacteriologia, Parasitologia e Virulogia 32 Investigação II 

10 Farmacologia 33 Gestão e Organização Profissional 

11 Nutrição e Alimentação Racional 34 Psicosociologia das Organizações 

12 Ética, Deontologia, Aspectos Jurídicos da Profissão I 35 Formação e Desenvolvimento Profissional 

13 Inglês 36 Enfermagem - Saúde Mental 

14 Expressão Corporal 37 Enfermagem - Urgência e Emergência 

15 Informática 38 Ensino Clínico - Saúde Materna e Obstétrica 

16 Psicologia II 39 Ensino Clínico - Saúde Infantil e Pediatria 

17 Enfermagem - Saúde do Adulto e Idoso I 40 Ensino Clínico - Saúde Mental e Psiquiatria 

18 Ética, Deontologia, Aspectos Jurídicos da  41 Ensino Clínico - Ortotraumatologia 

19 Ensino Clínico - Enfermagem do Adulto e Idoso I 42 Prática de Investigação 

20 Enfermagem - Saúde do Adulto e Idoso II 43 Estágio de Enfermagem em Saúde Comunitária 

21  Nutrição e Alimentação Dietética 44 Estágio de Enfermagem Hospitalar 

22 Bio-Estatística 45 Estágio de Gestão 

23 Investigação I 46 Estágio de Formação e Desenvolvimento  

24 Sociologia II   
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V- DIPLOMADOS 
 
Em Julho de 2009 concluíram o curso 57 alunos, sendo que este grupo frequentou os três primeiros anos do curso sem que este 

estivesse formalmente adequado; contudo, deve referir-se que durante este período (de transição) todo o trabalho de formação foi 

feito na perspectiva apresentada no Processo de Bolonha.  

No quadro seguinte, apresentam-se as proporções de alunos que o concluíram em 4, 5, 6 e 7 anos. A quase totalidade dos alunos 

concluiu o curso em quatro anos, havendo apenas dois alunos que necessitaram de mais um ano para o concluir e mais dois que o 

concluíram em 6 e 7 anos, sendo esta última situação inédita.  

A classificação final média situa-se a um nível bom (15,31 valores). 

 

 
Proporção de conclusões em 4 anos 

(Diplomados que concluíram o ciclo de estudos em N/Total de diplomados) 
 

53/57= 0.92 

 
Proporção de conclusões em 5 anos 

(Diplomados que concluíram o ciclo de estudos em N+1/Total de diplomados) 
 

02/57= 0.03 

 
Proporção de conclusões em 6 anos 

(Diplomados que concluíram o ciclo de estudos em N+2/Total de diplomados) 
 

01/57= 0.02 

 
Proporção de conclusões em 7 anos 

(Diplomados que concluíram o ciclo de estudos em N>2/Total de diplomados) 
 

01/57=0.02 

 
Classificação Final Média (CTM) 

(C1*NAC1)/nº de alunos inscritos avaliados com aproveitamento 
 

837/57=15,31 
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VI – AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO PEDAGÓGICA 
 
A Auto-avaliação é um processo de conhecimento da Instituição, que tem como principal finalidade, avaliar, neste caso sob a pers-

pectiva do estudante, vectores fundamentais do desempenho da Escola. Para tal, é decisiva uma participação activa de todos os 

intervenientes, para maior fiabilidade dos resultados e determinação de conclusões, especialmente aquelas que mais se reflectem no 

quotidiano da Instituição e, de forma incisiva, a divulgação e debate com as diferentes estruturas e órgãos da comunidade escolar, 

numa perspectiva de contributo para a consolidação e desenvolvimento da Escola. 

Neste sentido, os estudantes respondem a um Inquérito on-line que abrange diferentes perspectivas e análise: a satisfação perante a 

Escola, e a sua inserção na Vida Académica, formação correspondente ao Curso, e suas Unidades curriculares, questões relativas à 

adequação dos ECTS atribuídos às Unidades Curriculares do Curso, e actividade docente.  

Foi efectuado pela Comissão de Avaliação, em colaboração com a Comissão de Curso, Conselho Pedagógico e Direcção, um traba-

lho junto dos estudantes, direccionado para o envolvimento, responsabilização e participação activa nos processos de aprendizagem 

e avaliação, consciencializando-os da importância das suas respostas para a melhoria da Qualidade de Ensino.  

Contudo, com base nos dados recolhidos no Inquérito de Auto-Avaliação da Escola 2008/2009 (IPVC, 2009), constatou-se que dos 

263 alunos matriculados no Curso apenas 18,63%, participou no inquérito, pelo que os dados obtidos não são conclusivos. 

Esta situação, foi objecto de análise em várias reuniões do Conselho Directivo (1º trimestre de 2009): foram adoptadas várias estraté-

gias, nomeadamente, a abordagem deste assunto por turma, a sensibilização de professores, no sentido de concederem espaço no 

período da aula para que os alunos preenchessem os inquéritos, e a sensibilização da Associação de Estudantes para incentivarem 

os colegas a participarem nesta avaliação.  

As estratégias utilizadas não se revelaram muito profícuas, pelo que se torna necessário perceber com profundidade as razões que 
levaram os alunos a não preencherem os inquéritos e redefinir estratégias, nomeadamente, através de uma melhoria da acessibilida-
de em termos informáticos, e da sensibilização dos estudantes por parte dos docentes, Coordenador de Curso, e em especial apos-
tando na necessidade de disponibilizar os meios logísticos (apoio informático, espaços, tempo, computadores) para os estudantes 
acederem facilmente aos inquéritos on-line. 
Todavia, da avaliação efectuada, salientamos como muito positivo o índice de satisfação relacionado com os Serviços Académicos e 

a Biblioteca, e ainda com o curso; como menos positivo, foi referido a disponibilidade de locais de trabalho na escola – relativamente 

a este aspecto, é de referir a previsão do início de construção do novo complexo pedagógico para o 1.º trimestre de 2010, que resol-

verá este problema. 

De seguida, apresentam-se os resultados obtidos do Inquérito de Opinião sobre o Curso. 

 

  Não se aplica  Discordo 
 completamente 

Discordo  Concordo Concordo  
completamente 

Total 

C1 – A carga horária anual do curso é 

adequada 
N 0 7 17 23 2 49 

% .0% 14.3% 34.7% 46.9% 4.1% 100.0% 

C2 – O curso que frequento corresponde 

efectivamente às minhas expectativas 
N 0 0 6 29 14 49 

% .0% .0% 12.2% 59.2% 28.6% 100.0% 

C3 – A dimensão teórica é adequada N 0 3 13 31 2 49 

% .0% 6.1% 26.5% 63.3% 4.1% 100.0% 

C4 – A componente prática/laboratorial é 

adequada 
N 0 7 12 25 5 49 

% .0% 14.3% 24.5% 51.0% 10.2% 100.0% 

C5 – O curso corresponde a necessida-

des da vida profissional 
N 0 0 9 27 13 49 

% .0% .0% 18.4% 55.1% 26.5% 100.0% 

 Nº de alunos inquiridos: 49   
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Resultado do Inquérito de Opinião sobre o Curso – Valorização Qualitativa 

 

 

 

 

 

Não apresentamos a análise dos inquéritos preenchidos pelos alunos, com o objectivo de avaliar a adequação dos ECTS atribuídos 

às várias Unidades Curriculares do Curso, dado apenas terem respondido com sucesso ao inquérito 11 alunos (4,2%). 

 

Relativamente a medidas de promoção ao sucesso, salientam-se a utilização de estratégias pedagógicas com recurso às tecnolo-

gias educativas - plataforma de e-learning; a realização de seminários, conferências e mesas redondas com peritos de várias áreas; e 

um acompanhamento próximo dos estudantes em aulas práticas em contexto de trabalho, ensino clínico e estágios.  

A Instituição implementou um Sistema de Gestão da Qualidade, baseado na Norma NP EN ISO 9001:2000 – obteve a certificação 

pela SGS, em Fevereiro de 2009 - com vista a melhorar a qualidade da oferta formativa e a promover a inovação continuada face ao 

ensino, à investigação e aos serviços prestados à comunidade, entre outros.  

 

No que se refere à inserção na vida activa, convidam-se as organizações profissionais de enfermagem, para sessões de esclareci-

mento aos estudantes do último ano, bem como, um técnico da Direcção de Finanças de Viana do Castelo para esclarecimento sobre 

os direitos e deveres do profissional independente.  

É de referir que o curso terminou em Julho de 2009, pelo que, os dados relativos à empregabilidade não se encontram disponíveis, 

dado que o Relatório da Empregabilidade publicado pelo Ministério da Ciência e Ensino Superior, com base nos dados do Instituto do 

Emprego e Formação Profissional, I.P. do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social é de Junho de 2009. 

 
Mobilidade 
Os desenvolvimentos no âmbito dos programas de mobilidade foram-se construindo ao longo do ano.  

Mantiveram-se os acordos bilaterais com as universidades: Università Degli Studi di Génova, Università Degli Studi di Firenza – Itália; 

Universidad de Sevilla e de Santiago de Compostela – Espanha e Savonlinna School Health Care, Finlândia e Houte Ecole HEMES 

de Liege- Bélgica. 
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LISTA DE ESTUDANTES EM MOBILIDADE 2008/2009 (ENVIADOS) 

ESTUDANTES ERASMUS VASCO DA GAMA ESTÁGIO DE ENFERMAGEM        
HOSPITALAR 

ESTÁGIO DE  ENFERMAGEM EM 
SAÚDE COMUNITÁRIA 

5 X*   X 

2 X**  X  

3  X (ESE Coimbra)   

* Savonlinna School Health Care - Finlândia 
** Houte Ecole HEMES de Liege - Bélgica 

LISTA DE ESTUDANTES EM MOBILIDADE (RECEBIDOS) 

ESTUDANTES ERASMUS VASCO DA GAMA ESTÁGIO DE ENFERMAGEM        
HOSPITALAR 

ESTÁGIO DE ENFERMAGEM EM 
SAÚDE COMUNITÁRIA 

3 X*  X  

2  X (IPL) X a) X  b) 

*Escuela Universitária de Enfermería Virgen del Rosio, Sevilha - Espanha 

 
 


